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П Р О Т О К О Л  № 15 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

  

 

24.06. 2020 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

          Головував:   міський голова, голова місцевої комісії ТЕБ та НС  Богдан 

АНДРІЇВ. 

          Присутні:  члени комісії - 20 чол. (за окремим списком). 

 Запрошені: начальник управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА,     

регіональний представник Уповноваженого  Верховної Ради України  з прав 

людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК, регіональний координатор 

взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини в Закарпатській області Микола ТРОФИМЕНКО. 

          СЛУХАЛИ: 1. Міського голову, голову місцевої комісії ТЕБ та НС  

Богдана АНДРІЇВА, який довів рішення засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної   безпеки та надзвичайних ситуацій  22.06.2020 

(протокол № 11)  про посилення протиепідемічних заходів на території  області, 

вимоги постанови  Кабінету Міністрів України  20.05.2020 №392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» ( із змінами, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України  17.06.2020 № 500 «Про внесення змін 

до деяких актів Кабінету Міністрів України»).   

        Начальника  управління охорони здоров’я Василя РЕШЕТАРЯ, який  на 

підставі наявної в управлінні охорони здоров`я, Ужгородському міському 

управлінні головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області, Ужгородській  міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр» інформації повідомив про епідеміологічну обстановку у 

місті Ужгород.   

        Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

            1.1. Відповідно до вимог постанови  Кабінету Міністрів України  

17.06.2020 № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України»  абзац другий підпункту 1.2.1. пункту 1.2. рішення засідання місцевої 

комісії з питань ТЕБ та НС 19.06.2020 (протокол № 14) викласти у такій редакції: 



«заборонити проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї 

особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за 

дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра». 

          1.2. Беручи до уваги рішення засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної   безпеки та надзвичайних ситуацій 22.06.2020 (протокол 

№ 11):  

         1.2.1 Скасувати послаблення протиепідемічних заходів, введених на 

території області рішенням  місцевої  комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 29.05.2020 №12.  

         1.2.2.  Визнати таким, що втратив чинність пункт 1.4. рішення засідання 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 19.06.2020 (протокол № 14). 

         1.2.3. Заборонити до покращення епідемічної ситуації та прийняття 

окремого рішення регіональною комісією з питань техногенно-екологічної   

безпеки та надзвичайних ситуацій на території міста Ужгород із 25.06.2020 року    

проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім: 

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу 

вагітності та пологів; 

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим; 

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, 

якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя 

або здоров’я. 

         1.2.4. Заборонити у вихідні (субота, неділя) та святкові дні регулярні та 

нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом у міському  

сполученні.  

         Одночасно, з метою забезпечення довезення до місць роботи медичних 

працівників та працівників інших категорій, які забезпечують стабільне 

функціонування об'єктів життєзабезпечення міста рекомендувати таким 

підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності у 

вихідні та святкові дні забезпечити проїзд працівників автобусами на підставі 

договорів з автомобільними перевізниками, у режимі регулярних спеціальних 

перевезень. 

       1.2.5. Рекомендувати суб’єктам господарювання на період дії карантину 

внести (у разі необхідності) зміни до режимів роботи з метою встановлення 

початку роботи о 10 чи більш пізній годині. 

       1.2.6. Суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність у 

фармацевтичній сфері, місцевим органам Пенсійного фонду України, 

банківським установам встановити години прийому відвідувачів (споживачів) 

похилого віку розмежувавши прийом із іншими відвідувачами.  

       1.2.7. Відділу цивільного захисту організувати доведення до населення 

інформації щодо посилення у місті протиепідемічних заходів із залученням 



засобів оповіщення об’єктових, спеціальних та відомчих систем оповіщення, а 

також мобільних (переносних) засобів, встановлених на автомобільному 

транспорті. 

       1.2.8. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції у Закарпатській області опрацювати питання щодо залучення 

громадських формувань до здійснення патрулювання населених пунктів та 

моніторингу стану дотримання карантинних вимог і вимог щодо самоізоляції. 

                                                                                             

                                                                                        Термін: невідкладно 

 

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 

  

 

Міський голова, 

Голова комісії ТЕБ та НС                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

  

Секретар                                                                                          Ростислав ЧОПИК 

  


